
ى (( ويهدي لقببوله بببه ويستضببيئون النبباس بببه يهتدي وهدى منار  إل
) .) الحميد العزيز صراط

كان إذا لهنه ضل غيره من الهدى ابتغى من : أن الكريمة الية فوائد ومن
غيببره مببن الهببدى ابتغيببت فببإذا الحميد العزيز صراط إلى يهدي الذي هو

أهببل طلب لما ولهذا الحميد العزيز صراط إلى تهدى ل فإهنك له المخالف
حصببل مبباذا القببرآن غير طريق عن الخالق إلى الوصول طلبوا لما البدع
. طيب مضطربين متحيرين وبقوا وتاهوا ضلوا ؟ لهم

والحمببد العببزة هنال القرآن بهذا تمسك من : أن الكريمة الية فوائد ومن
اا صار أي اا عزيز ) ولببم) الحمييد العزييز صراط (( إلى لقوله محمود

) إشارة) الحميد العزيز صراط ((  إلى قال بل الله صراط إلى يقل
وقببوله فعلببه على يحمد الحمد وله العزة فله القرآن بهذا تمسك من إلى

. وتركه
الحميببد العزيببز وهمببا وجببل عببز لله المسمين هذين : إثبات فوائدها ومن
؟ محمد أهنواع ثلثة لها وتعالى مسبحاهنه بها الله اتصف التي العزة أن وقلنا

: ....... الطالب
المتناع عزة ، كذلك هو ما رجعت ما إذا ترى محمد يا يالل : القدر الشيخ

 ؟ شرحها طيب كذا المتناع وعزة القهر وعزة ، القدر عزة ، صح
(( وعزنييي وتعببالى مسبببحاهنه الله كقول القهر عزة : ...... وأما الطالب

...... ، غلبني ) أي) الخطاب في
. أحسنت : طيب الشيخ
امسم بمعنى هو فهل الحميد من مشتق وهو الله أمسماء من الحميد طيب

. ال خ ؟ المفعول امسم بمعنى أو الفاعل
يحمد ل الذي : الحمد يقول الناس عند عبارة فيه لله الحمد وإثبات العزة
لهنببك منامسبببة هببي ما ؟ هذه العبارة في تقولون إيش مسواه مكروه على
اا إعلهنا تعلن والسببل م الصببلة عليه الرمسول ، الله قضى ما تكره بأهنك تام

) الصييالحات تتييم بنعمته الذي ( الحمد:  قال به يسر أمر أصابه إذا
شببيء يذكر  ول) حال كل على لله ( الحمد:  قال يكره ما أصابه وإذا

تقببل ل أخي يا هنقول العبارة بهذه تكلم من هننبه أن لنا ينبغي ولهذا مكروه
حببال كل على لله الحمد قل الله بقضاء ترضى لم بأهنك يشعر هذا ، هكذا

الكلب ضببمن فببي ويببدخل شببيء كببل رب اللببه أن هنعلم هنحن الن واضح
رب اللببه إن اللئببق مببن هببل لكببن ذلببك أشبببه وما والحشرات والخنازير

تخصببص أن الدب مببن ليببس هببذا الحشرات ورب الخنازير ورب الكلب
التعميببم بيببن فببرق فهنا وغيره ابن تيمية المسل م شيخ ذلك على هنص كما

 هنعببم) حال كل على لله ( الحمد الرمسول قال ولهذا التخصيص وبين
. الوقت خل ص

لل  لقا لو لن ((  ذذي لل رروا ا لف لل لك لم له رك لل رد للى لن لل لع رج لم لر رك رئ بب لن لذا ري لم ذإ رت لق بز رم
لل لق رك لز لم ال آخره ) إلى) رم (( هل البلغيببة والمعبباهني العببراب : في أو
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(( علييى ) هنكر) (( رجلو السخرية هنا بالمستفها م ) المقصود) ندلكم
إبراهيببم قو م عن تعالى كقوله حقير رجل أهنه يعني للتحقير ) هنكر) رجل

لذا (( له ذذي لأ لل رر ا رك لذ لم لي رك لت له ذل الرمسل كذبوا من على وهذا]36)[الهنبياء:) آ
اا لذا (( عموم له ذذي لأ لل رر ا رك لذ لم لي ركيي لت له ذل لذا ((  وقببوله)) آ لهيي ذذي لأ لليي لث ا لعيي لب

ره لل لل ال رسلو لم((  وقببوله للتحقيببر هببذا فببإن]41)[الفرقببان:) لر ركيي رئ بب لن )) ري
والثببالث الثبباهني والمفعببول الكبباف الول المفعببول مفاعيببل ثلثة تنصب
لم((  بقوله معلق رك لن ذفي ذإ لق لل لليي لد لخ ذدييي عببن وجببل عببز اللببه  يقببول)) لج

بببل المؤلف قال كما التعجب جهة على لبعض يقول بعضهم أن الكافرين
لل التحقير جهة على لقا لو لن ((  ذذي لل رروا ا لفيي لبعببض بعضببهم قببال ) أي) لك
لل((  لبعض التعجب جهة على بعضهم فقال لم له رك لل رد للى لن لل لع رج ) هو) لر
" وهببو آخببر معنببى زاد والمؤلببف للسخرية إهنه قلت هنا المستفها م محمد

)) رجييل (( علييى وقوله عليه مسندلكم مما تتعجبون أل " يعني التعجب
يببذكروه لببم التحقير مسبيل على بالتنكير قالوه " لكنهم محمد " هو يقول

بهببذا قببالوه ولكنهم منزله تعلية يعني قد بامسمه الشخص ذكر لن بامسمه
اا المنكر اللفظ لم((  له تحقير رك رئ بب لن لذا((  أهنكببم ) يخبببركم) ري لم ذإ رتي لق بز )) رم

لم((  تمزيق ) بمعنى) ممزق (( كل قطعتم رك لن ذفي ذإ لق لل لليي لد لخ ذدييي )) لج
لم((  يقول به المنبأ هذا رك رئ بب لن وقببد الخبببر بمعنببى فالنبببأ يخبببركم ) أي) ري

الشببيء عببن فتخبببر أعببم هببو فيمببا والخبببر الهامة الشياء في النبأ يكون
تعببالى كقببوله العظيم بالشيء إل تنبأ ل ولكنك الحقير الشيء وعن الها م

لم لع لن ((  رللو لء لسا لت ذن*  لي ذإ لعيي لبيي لن ذم ال ذظييي لع لل تعببالى وقببال]1:2)[النبببأ) ا
لل رق للو ((  أأ ره لب أم لن ذظي لم*  لع رت لن لأ ره   لنيي لن لع رضييلو ذر لع فالنبببأ]67:68)[ ص) رم

(( وقببوله أعببم يكون فإهنه الخبر بخلف العظيمة الشياء في يستعمل قد
لذا لم ذإ رت لق بز لل رم لق رك لز لمي يعنببي التمزيببق " وهببذا قطعتببم " إذا ) يقببول) رم

الرض مزقتببه دفببن إذا الهنسببان فببإن البشببر لحببو م فببي الرض تمزيببق
إذا (( ينبئكم إهنببه يقولببون فهببم رميمببة كبباهنت الصلبة عظامه وصارت
فكلمبة هذا " وعلى تمزيق " بمعنى المؤلف ) قال) ممزق كل مزقتم

يي مصدر لكنها ممزق لم((  وقوله هنعم مميم رك لن ذفي ذإ لق لل لل لد لخ ذدي  هذا)) لج
)) (( ينبئكم مفعببولي مسببد مسببد هنصببب محببل فببي وهببو النبأ محل هو

فهل ظرفية ) هذه) (( إذا ) كلمة) مزقتم (( إذا وقوله والثالث الثاهني
السببياق عليببه يدل محذوف بشيء متعلقة ) أو) (( ينبئكمبب متعلقة هي

تمزيقهم وقت في ليس ومسلم عليه الله صلى الرمسول إهنباء لن الخير ؟
دفنتببم إذا أهنكم يعني دفنوا إذا تمزيقهم إهنما الدهنيا الحياة في أهنبأهم ولكنه

البعببث وهببل البعث هو الجديد الخلق وهذا جديد خلق في تكوهنوا ومزقتم
مضببى مببا إعببادة أهنببه الصواب ؟ الول غير خلق ابتداء أو مضى لما إعادة

للو تعالى الله قال كما ره لو ذذي ((  لل رأ ا لد لبي لق لي للي لخ لل لم ا ره رثيي رد ذعييي )[الببرو م:) ري
اا مسمي ولكنه]27 اا خلق في كحاله يبعث ل فإهنه بعث إذا الهنسان لن جديد

هببذا الكتبباب مببن ، مسببيبعث لهنببه وأقببوى أشببد حببال فببي يبعببث بل الدهنيا
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إذ أقببوى حال في يكون فإهنه بعث إذا لهنه ، التفسير كتاب من ل ، فاكرين
مببن القيامببة يببو م الناس يتحمل ولهذا يموت ل مؤبد أهنه على مسيبعث أهنه

ال النبباس ، الببدهنيا فببي يتحملببوهنه مببال والغببم والهببم الكببرب دهنببت لببو مث
منهم تدهنوا الخرة في ولكنها لحرقتهم الدهنيا في ميل قدر منهم الشمس

اا) جديد خلق لفي (( إنكم يقول تحرقهم ل ذلك ومع ؟ بماذا جديد ) إذ
أن الصببحيح لن أوصببافه فببي ؟ أوصببافه فببي أو وأجزائببه ذاتببه في جديد

المسببتفها م همببزة ) بفتببح) (( أفترى  ....هنعم مضى ما إعادة هو الخلق
مببع الوصل همزة لكن أافترى أصلها أفتر الوصل همزة عن بها وامستغني

اا ومثالهببا تعببالى قببوله ومنببه تسببقط المسببتفها م همزة تعببالى قببوله أيضبب
لفى لط لص لأ ذت ((  لنا لب لل للى ا لن لع ذني لب لل )) (( أصطفي]153)[الصافات:) ا

وأظببن المسببتفها م همزة بعد وقعت لهنها الهمزة فسقط أاصطفى بمعنى
اا مسقوطها همببزة جبباءت فإذا الوصل في تسقط الوصل همزة لن معلوم

ال الكل م صار المستفها م ال كببان وإذا متص ، الوصببل همببزة مسببقطت متصبب
لنا لي لح لو لأ لف ذه ((  لي لل ذن ذإ ذع لأ لن لص لك ا لل رف لل همببزة ذهبببت أين]27)[المؤمنون:) ا

اا كببان لتصببال مسببقطت ) ؟) (( اصنع فببي الوصببل )) (( أفييترى فببإذ
لرى كان لتصال مسقطت لت لف لأ للى ((  ذه لع لل لبا ال ذذ فببي يعنببي ذلببك ) في) لك

اا وتنشئون مستبعثون إهنكم قوله اا خلق ؟ اللببه علببى افببتراء هببذا هببل جديببد
رر رجل إما أمرين بين دائرة حاله إن يقولون هم لكن ذلك الله مسيبين مفت

لرى الله على لت لف لأ للى ((  ذه لع لل لبا ال ذذ لم لك ذه لأ أة ذب لن ذلببك به تخيل ) جنون) ذج
اا ل حالين إلى ومسلم عليه الله صلى النبي حال قسموا بالله والعياذ هم إذ

لم(( الجنببون والثاهني الله على الفتراء وهما لهما ثالث لأ ذه   أة ذبيي لنيي ) أي) ذج
هببم لكن ثالثة حال هناك هنعم ؟ ثالثة حال هناك هل به ذلك له تخيل جنون

جنببة به ليس وعاقل يفتري لم صادق ،  عاقل صادق أهنه وهو بها يقرون ل
لهنهببم الثببالث القسم هذا أمسقطوا بالله والعياذ هم لكنهم الواقع هو وهذا

الصببلة عليه الرمسول في يقولون الذين هؤلء أن عجب ومن به يقرون ل
رر أهنه الوصف هذا والسل م أشبببه مببا أو كبباهن أو شبباعر أو مجنببون أو مفت

النبباس أصببدق مببن أهنببه ويروهنببه بببالمين النبببوة قبببل يسببموهنه كاهنوا ذلك
صبباروا أهببوائهم يوافببق لم بما جاء لما بالله والعياذ لكن أماهنة وأعظمهم

بهببا المشببركون لقببب الببتي السببيئة اللقبباب وهذه اللقاب بهذه يلقبوهنه
أعببداء ورثهببا موروثببة ؟ لمببن موروثببة ومسببلم عليه الله صلى الله رمسول

لن تعالى قال كما المجرمين وأولياء المؤمنين ذإ لن ((  ذذي لل رملوا ا لر لج رنلوا لأ لكا
لن لن ذميي ذذي لليي رنييلوا ا لم لن آ ركلو لح لضيي لذا* لي ذإ لو لروا   لم لميي ذهيي لن ذب رزو لم لغييا لت )) لي

الرمسل أعداء كل الن موجودة السيئة اللقاب فهذه]29:30[المطففين
فببي علينببا مر أهنه تعلمون الرمسل به لقب ما بمثل الرمسول أولياء يلقبون
بالحشوية ؟ بماذا أهل السنة والجماعة يلقب بمن الناس من أن العقيدة

اا هبذا كبل ذلببك أشبه وما والمجسمة والغثاء والنوابت عبن للنبباس تنفيبر
ال تعببالى اللببه )  قببال) جنيية به (( أم يقببول مببذهبهم مسلوك ذلببك مبط
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لل(( لب لن   ذذي لل لن ل ا رنلو ذم لؤ ذة ري لر ذخ والعببذاب البعببث علببى ) المشتملة) ذبال
ذفييي(( ذب   لذا لعيي لل ذل ا لضييلال ذد لوال ذعييي لب لل ) فيهببا) العييذاب (( فييي )) ا

(( بييل قببوله الببدهنيا في الحق عن ؟ بعدها ) إيش) البعيد (( والضلالل
الضراب ، البطال ؟ الهنتقال أو البطال إضراب هو وهل للدراك ) هذه)

مببا أن معنبباه الهنتقببالي والضببراب ، باطل بل قبل ما أن معناه البطالي
(( بل فهنبببا لها إبطال بدون الخرى المرحلة إلى منها اهنتقل مرحلة قبل

ردد اللببذين القسببمين هببذين أبطببل اللببه أن يعنببي البطالي ) للضراب)
غيببر هببو بببل يعنببي بينهببم ومسببلم عليببه الله صلى النبي حال الكفار هؤلء
والضبلل العبذاب فبي يؤمنبون ل البذين هبؤلء ولكن جنة به وليس مفتر
ذل تعببالى قوله الهنتقالي الضراب ومثال هنتركهم أن يمكن ول البعيد لبيي  ))

لك لر لدا لم ا ره رم لل ذة ذفي ذع لر ذخ لل ال لم لب كك ذفي ره لهييا لش لن لل ذم لم لبيي لهييا رهيي لن ذم
لن رملو ال أهنهببم يعنببي اهنتقالي هذا فإن]66)[النمل:) لع فببي علمهببم بعببد أو
أحببوالهم فهببذه بببالله والعياذ عنها عموا ذلك بعد ثم فيها شكوا ثم الخرة

لل (( الله قال الهنتقالية لن لب ذذي لل لن ل ا رنلو ذم لؤ ذة ري لر ذخ يصببدقون ل ) أي) ذبال
 يعترفون ول بها

: ......؟ الطالب
اا تأتي : قد الشيخ ) .) يزيدون (( أو مثل أحياهن

لل (( قال لن لب ذذي لل لن ل ا رنييلو ذم لؤ ذة ري لر ذخ ول بوجودهببا يؤمنببون ل ) أي) ذبييال
مبا كببل فيببه يبدخل الخبر اليببو م أن علينا مر وقد فيها يحصل بما يؤمنون

أخببر مبا فكل ، الموت بعد يكو م مما ومسلم عليه الله صلى النبي به أخبر
داخلببة فإهنها وعذابه وهنعيمه القبر كفتنة الموت بعد يكون مما الرمسول به

)) العييذاب (( في" والعببذاب البعببث على " المشتملة قال الخرة في
اللببه رحمببه المؤلببف الببدهنيا في الحق ) يعني) البعيد (( والضلالل فيها
) والمؤلببف) العييذاب (( في اللببه قال هنا الموضعين في المطلق قيد
" الدهنيا : " في ) وقال) البعيد (( والضلالل " وقال الخرة : " في قال

عذاب أما الخرة وفي الدهنيا في العذاب في فهم مطلقة الية أن والصح
ومببا والضببيق الحرج من قلوبهم في فما الدهنيا عذاب وأما فظاهر الخرة
اا عليهم يحصل للال تعالى قال كما وجل عز الله من العذاب من أيض رك لف  ))
لنا لذ لخ ذه لأ ذب لن لذ لم ذب ره لن ذم لن لف لنا لم لل لس لر أ

ذه ل لي لل لبا لع ذص لم لحا رهيي لن ذم لن لو ره لميي لت لذ لخيي لأ

رة لح لي لص لم ال ره لن ذم لن لو لنا لميي لف لسيي ذه لخ لض ذبيي لر ل
ل لم ا رهيي لن ذم لن لو لنييا) لميي لق لر لغ )لأ

كالعببذاب الرمسببل أيببدي على يجرى الذي العذاب وكذلك]40[العنكبوت:
فظاهر الخرة في أما الدهنيا عذاب من هذا فإن بالهزائم لهم يحصل الذي

اا ينبغببي إهنه بل هنظر فيه بالخرة وتقييده والخرة الدهنيا يشمل فالعذاب إذ
اا هنقيد أل علينا يجب بل لنا مسببنة أو الله كتاب من بدليل إل الله أطلقه شيئ

)) البعيييد (( الضلالل وقببوله الجمبباع أو ومسلم عليه الله صلى رمسوله
اا وهم الحق عن بعيد ضلل في " فهم الدهنيا : " في يقول ضببلل في أيض

النببار من عبره من به ينجو الذي الصراط إلى يهدون ل فإهنهم الخرة في
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النجبباة بببه الذي الصراط عن فيضلون الجحيم صراط إلى يهدون ولكنهم
رروا تعالى الله قال رش لح لن (( ا ذذي لليي رمييلوا ا لل لم لظ رهيي لج لوا لز لأ لمييا لو رنلوا لو لكييا

لن ردو ربيي لع لن*  لي ذن ذميي ذه ردو لليي لم ال ره ردو لهيي للييى لفا ذط ذإ لرا ذم ذصيي ذحييي لج لل )) ا
لم (( المببؤمنين عببن وتعببالى مسبببحاهنه وقببال]22:23[الصببافات ره رر رنييلو

لعى لس لن لي لي لم لب ذه ذدي لييي لم لأ ذه ذن لمييا لي لأ ذب أن علببى ذلببك فببدل]8)[التحريببم:) لو
اا فببالولى الخببرة فببي كببذلك يكببون الدهنيا في يكون كما الضلل إبقبباء إذ

. الخرة وفي الدهنيا في عمومه على النص
لم تعالى الله قال ثم  لل لف لأ لوا ((  لر للى(( ) ينظروا) لي ذإ لن لما   لييي لم لب ذه ذدي لييي لأ

لما لم لو ره لف لل لن(( تحتهببم ومببا فببوقهم ) مببا) لخ ذم ذء   لما لسيي ذض ال لر ل
ل لن لوا ذإ

لأ لش لف لن ذس لخ رم لن ذه لض ذب لر ل
ل لو ا لط لأ ذق لس لم رن ذه لي لل لفا لع لس لن ذك ذء ذم لما لس )) ال

كببذبوا الببذين هببؤلء هببدد اللببه أن يعنببي للتهديببد هنا المستفها م آخره إلى
أمريببن بأحببد هببددهم مسببيعادون إهنه قوله في ومسلم عليه الله صلى النبي

ذكببر وإهنما فوقهم من العذاب من القطع أي الكسف إمسقاط أو بالخسف
والخلببف والشببمال اليميببن أمببا منهما الفرار يمكن ل لهنه والتحت الفوق

الما م إلى تفر أن أمكنك الخلف من عدو جاءك لو الفرار فيمكن والما م
أمسببفل مببن جبباء إذا لكببن الخلف إلى تفر أن أمكنك الما م من جاءك ولو
ا تقفبز ؟ تبذهب أين إلى اء وإذا تسبتطيع م ن ج ذهب أيبن فبوق م ل ؟ ت

وقبول منهمببا الفبرار يمكنهبم ل ببأمرين تعببالى الله هددهم بهذا تستطيع
والولببى ينظببروا ) بمعنى) (( يروا فسر " هنعم ينظروا : " أفلم المؤلف

الببتي القلبيببة والرؤية النظر بمعنى التي البصرية للرؤية شاملة تكون أن
اا يتفكببروا أن علببى يحثهم وجل عز الله أن يعني والتفكر العلم بمعنى حثبب

بالتفكر القلب ورؤية بالعين النظر رؤية شاملة هنا فالرؤيا التهديد به يراد
للى(( وقوله ذإ لن لما   لي لم لب ذه ذدي لي لما لأ لم لو ره لف لل اا المؤلف ) فسرها) لخ " أيضبب

بناء المؤلف كل م على ؟ اليدي بين الذي ما " طيب تحتهم وما فوقهم ما
ومببا أيببديهم بيببن الببذي هببو فببوقهم مببا يكون المرتب وهنشر لف أهنه على

عببن للكل م صببرف هببذا إن قائببل يقببول قببد ولكن تحتهم الذي هو خلفهم
للى(( هنقببول بببل دليل بل ظاهره ذإ لن لما   لييي لم لب ذه ذدي لييي أمببامهم مببا ) أي) لأ
لن لما(( بببب المببراد أن فيحتمببل ظهورهم وراء ) ما) خلفهم (( وما لييي لب
لم ذه ذدي لي لن لما(( بببب المببراد يكببون أن ويحتمببل الزمببن من ) أمامهم) لأ لييي لب
لم ذه ذدي لي بيببن مبا يكبون قببد اهنتبببه خلفهم فيما هنقول وكذلك المكان ) أي) لأ

فببي كمببا الزمببان مببن خلفتببه ما خلفك وما الزمان من أمامك ما هو اليد
رم (( قوله لل لع لن لما لي لي لم لب ذه ذدي لي لما لأ لم لو ره لف لل (( ما أي]255)[البقبببرة:) لخ
بببه يكببون وقببد مضى ) ما) خلفهم (( وما يستقبل ) ما) أيديهم بين

المببأمو م وتقببول أمببامه أي المصببلي يببدي بيببن مررت تقول كما المكان
المكبان فبي ؟ الزمبان فبي ول المكبان فبي وراءه أي المبا م خلف يقف
لم هنا طيب لل لف لأ لوا ((  لر للى لي لن لما ذإ لي لم لب ذه ذدي لييي لمييا لأ لم لو رهيي لف لل ) هنقببول) لخ
الزمببان المببراد يكببون أن ويحتمببل المكببان المببراد يكون أن يحتمل فيها
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بيببن مببا اهنظببر ؟ الله عذاب من أحد هنجا هل المر في يتفكروا أن والمراد
أو المكببان مببن خلفببك ومببا الزمببان في يديك بين ما أو المكان في يديك

اا ينجو لم ل والجواب ؟ الله عذاب من أحد هنجا هل الزمان اا هببم إذ ل أيضبب
لن (( الله عذاب من ينجون لأ ذإ لش لف لن ذس لخ رم لن ذه لض ذب لر ل

ل هنببا ) الجملببة) ا
لن (( مجببزو م مضارع وجوابه الشرط وفعل شرطية لأ ذإ لش لف لن ذسيي لخ )) لن

هنشببأ إن أو ) يعنببي) (( نخسييف على ) معطوفة) نسقط (( أو وقوله
اا عليهم هنسقط " وفتحهببا السببين " بسكون قراءة في المؤلف قال كسف
لا السببين مسببكون مسبببعيتين قراءتيببن فيها أن يعني قطعة لسف ) أو) (( ك

لا لسف اا فيهما القراءة ويجوز السين ) بفتح) (( ك قلنببا أن مسبق وقد جميع
كلهببا لهنهببا تببارة وبهذا تارة بهذا يقرأ أن فالفضل تعددت إذا القراءات إن

لببم الببتي القببراءات أن إل قصببور فيه هذا واحدة بقراءة يلتز م وكوهنه حق
عنببدك ثبببت بمببا تقرأ أن يجب لهنه بها تقرأ أن لك يجوز ل ثابتة أهنها تتيقن

لفا((  قال لس لن ذك ذء ذم لما لس أيببن بالياء الثلثة الفعال في قراءة ) وفي) ال
(( إن فيقببال ) باليبباء) نسييقط – _ نخسييف (( نشأ ؟ الثلثة الفعال

لا عليهم يسقط أو الرض بهم يخسف يشأ )) السماء من كسف
النببون قببراءة علببى أما وجل عز الله على يعود هنا الضمائر في والفاعل

علببى لكببن متكلببم ضببمير فيهببا الضببمير لن ظاهر ) فالمر) نشأ (( إن
مرجببع من فيه لبد الغائب وضمير الغائب ضمير فيها الضمير الياء قراءة
) يقببال) يشأ (( إن الضمير مرفوع فأين لحق وإما مسابق إما إليه يرجع

لق (( قببوله فببي كمببا السياق من معلو م إهنه ذل رخ رن لو لسييا ذلن لفا ا ذعي )) لضيي
أحببد يسببتطيع ل أهنببه أحد كل يعلم فهنا الله ؟ خلقه الذي من]28[النساء:

عليهببم يسببقط أو بالناس الرض يخسف أن البشر غير من ول البشر من
اا اا الضبمير مرجع فيكون العذاب من قطع لن((  وقبوله بالسببياق معلومبب ذإ
لك ذفي ذل لة(( ) المرئي) لذ لي لل بل   رك لد ذل لب لب لع ذنييي تببدل ربببه إلببى  راجببع)) رم
البعببث علببى تببدل اليببة إن يعنببي آخببره إلببى البعث على الله قدرة على

(( لية والرض السببماء مببن أيببديهم بيببن فيمببا ) أي) ذلك في (( إن
السببماء مببن خلفهببم وما أيديهم بين من أن ذكرهنا ) إهنا) منيب عبد لكل

مببن أمببامهم مببا وكببل مضببى مببا وكببل مسبق ما كل يشمل يعني والرض
اا كان ما وكل المكان المطببر ينزل السماء في الية هنرى أهننا ذلك من خلق

يكببون أفل حيببة مخضببرة فترجع اليابسة الهامدة الرض على السماء من
(( إن قببال ولهببذا بلى الجواب ؟ الخلق إعادة إمكان على دليل ذلك في

(( والرض السماء من خلفنا وما أيدينا بين مما المنظور ) أي) ذلك في
هذه لكن وحكمته علمه وعلى وجل عز الله قدرة على علمة ) أي) لية
) مببأخوذ) (( عبييد) ) منيييب عبييد (( لكل بل أحد لكل آية ليست الية
للمببر : تببذلل هنوعببان التببذلل أن لنببا مسبببق وقد التذلل وهي العبودية من

التببذلل ؟ عليببه المثبباب المحمببود وأيهمببا الكببوهني للمببر وتذلل الشرعي
ول بببه للهنسببان طاقببة ل هذا فإن الكوهني للمر التذلل أما الشرعي للمر
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مببوت أو فقر أو مرض من الكوهني الله لمر يذل الهنسان كون عليه يحمد
كببوهنه لكببن فعلببه مببن ليببس لهنه ل ؟ عليه يحمد هل ذلك أشبه ما أو أهل
هنببا عليببه يحمببد الببذي هو هذا الله بشرائع فيقو م الشرعي الله لمر يذل

طيببب الشرعي ؟ الشرعي أو الكوهني للمر المتذلل العبد ، بالعبد المراد
 .  وتعالى مسبحاهنه الله إلى راجع ) أي) (( منيب قوله بدليل
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